Πόλεις και περιφέρειες:
σύμφωνο για την
καταπολέμηση
της σεξουαλικής βίας
κατά των παιδιών

Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας
όπως αιμομιξία, πορνογραφία, πορνεία, σωματεμπορία, διαφθορά, άγρα μέσω διαδικτύου,
σεξουαλική εκμετάλλευση ή σεξουαλική κακοποίηση. Δεδομένης της έκτασης του προβλήματος,
το 2010 το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε την εκστρατεία ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ για να αφυπνίσει
τους πάντες – παιδιά, γονείς και όσους έρχονται σε επαφή με παιδιά – και να προωθήσει την
επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία
των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση (Σύμβαση
του Lanzarote) από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και πέρα από αυτές.
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν την καίρια ευθύνη, μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις,
για την προστασία και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των πολιτών, η
οποία περιλαμβάνει την διαφύλαξη και προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας των
παιδιών και των νέων που ζουν στις περιοχές τους. Οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες
για την παροχή βοήθειας στα θύματα σεξουαλικής βίας και κακοποίησης παρέχονται
κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο τα μέτρα πρόληψης
και αφύπνισης μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την καταπολέμηση
της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών και πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν
σχέδια δράσης και στρατηγικές αντιμετώπισης και πρόληψης μελλοντικών περιστατικών.
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Το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης επινόησε
αυτό το Σύμφωνο των Πόλεων και των Περιφερειών για την Καταπολέμηση της
Σεξουαλικής Βίας κατά των Παιδιών προκειμένου να καθοδηγήσει τις αρχές στον αγώνα
τους ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Παρέχει μια λίστα πρακτικών
πρωτοβουλιών και πολιτικών προς εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
προκειμένου να δημιουργηθούν υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά, να προστατευθούν τα
παιδιά και να συνδράμουν στην πρόληψη της σεξουαλικής βίας εντός της κοινότητας.

GRC
Το Συμβούλιο της Ευρώπης ένας πολιτικός οργανισμός που συστάθηκε το 1949, εργάζεται
για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την
ευρωπαϊκή ήπειρο. Επίσης, αναπτύσσει κοινές δράσεις στις κοινωνικές, πολιτισμικές και
νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 47 κράτη μέλη του. Το Κογκρέσο Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης εκπροσωπεί τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές και προωθεί τη δημοκρατία της εγγύτητας. Απαρτίζεται από δύο
τμήματα, το Τμήμα Τοπικών Αρχών (Chamber of Local Authorities) και το Τμήμα
Περιφερειών (Chamber of Regions), και φέρνει σε επαφή 318 πλήρη και
318 αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν περισσότερες από 200.000 ευρωπαϊκές
εδαφικές κοινότητες.

Μια συμβολή του Κογκρέσου
στην Εκστρατεία EΝΑ στα ΠΕΝΤΕ
του Συμβουλίου της Ευρώπης
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